Regulamin „Akademia Sztuki Dziecięcej” na rok 2017/2018
1. Cykl dydaktyczny i autorski program o profilu artystycznym obejmuje:
a) 5 razy w tygodniu cykl zajęć edukacyjnych w oparciu o wydawnictwa zatwierdzone przez
Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat.
b) 5 razy w tygodniu zajęcia edukacyjne dla Zerówki przygotowujące dzieci do pójścia do
szkoły.
c) 1 w tygodniu warsztaty psychoedukacyjne – spotkania z pedagogiem. Zajęcia prowadzone
w grupach dzieci 4,5 letnich.
d) 3-4 razy w tygodniu warsztaty j. angielskiego. Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci
3,4,5 letnich.
e) 1 razy w tygodniu warsztaty umuzykalniające (rytmika). Zajęcia prowadzone są w grupach
dzieci 3,4,5 letnich.
f) 5 razy w tygodniu warsztaty plastyczne.
g) 2 razy w tygodniu warsztaty sportowe.
2. W okresie od września do czerwca zajęcia prowadzone są w godzinach 9.15 - 12.15.
W przypadku nieobecności dziecka ww. godzinach nauczyciel nie jest zobowiązany do nadrabiania
materiału.
3. Imprezy okolicznościowe. Przewiduje się przygotowanie następujących
wydarzeń:
a) 1 raz w miesiącu przedstawienie
b) 4-5 przedstawień organizowanych przez dzieci
c) zdarzenia nadzwyczajne np. aukcje charytatywne z udziałem dzieci, koncerty dzieci itp.
4. Wyżywienie
a) Obiady przygotowywane będą dla Przedszkola przez firmę cateringową. Inne potrawy
przygotowywane są na miejscu. Dziecko otrzymuje 6 posiłków dziennie:
1. śniadanie,
2. drugie śniadanie,
3. zupka ,
4. drugie danie,
5. podwieczorek,
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b) Jeśli rodzice życzą sobie, aby dzieci otrzymywały pożywienie specjalne (przyrządzane
z produktów pochodzących ze sklepów specjalistycznych), powinni te produkty dostarczyć
do Przedszkola.
5. Ogólne zasady pobytu Dziecka i Rodzica/Opiekuna w Przedszkolu
a) Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w
godzinach 6.00 do 18.00, przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, świąt i Wigilii Bożego Narodzenia. Dyrekcja Przedszkola zastrzega sobie prawo do
otwierania Przedszkola o godz. 7.00 jeżeli żaden z rodziców nie zadeklaruje
przyprowadzania Dziecka w godz. 6.00 – 7.00.
b) osoba przyprowadzająca Dziecko do Przedszkola zobowiązana jest do przebrania Dziecka w
szatni, wprowadzenia go do sali oraz przekazania go pod opiekę nauczyciela dyżurującego,
c) osoba odbierająca Dziecko z Przedszkola zobowiązana jest wejść do sali w której przebywa
Dziecko w celu odebrania go,
d) osoby wchodzące do szatni oraz dalszej części Przedszkola zobowiązane są do zdejmowania
obuwia bądź zakładania ochraniaczy w wiatrołapie.
e) grupy są 15 osobowe.
f)

w przypadku pobytu Dziecka w Przedszkolu po godzinie 18.00 Rodzice/Opiekunowie
wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 min pobytu.
Opłata jest naliczana przez cały miesiąc i rozliczana z rachunkiem na początku kolejnego
miesiąca kalendarzowego.

6. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim
terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem Dzieci między
innymi szczepień ochronnych spoczywa na Rodzicach/Opiekunach.
7. W Przedszkolu nie są podawane Dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy Dziecko
cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się Dzieckiem, oraz Rodzice/Opiekunowie
Dziecka wyrażą na to pisemną zgodę, wraz ze szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
8. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców/Opiekunów, bądź inne osoby, które
zostały wpisane do upoważnienia załączonego do umowy o sprawowanie opieki przedszkolnej
oraz Karty Przedszkolaka, bądź po uprzednim osobistym, pisemnym powiadomieniu Przedszkola o
zmianie osoby odbierającej Dziecko.
9. Warunkiem przyjęcia Dziecka do Przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
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Jeżeli u Dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy, kaszel, katar, wysypka lub jego
samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do
zabrania Dziecka z Przedszkola.
10. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i
chipsów.
11. Do Przedszkola Dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.
PIĄTEK
Przedszkole nie odpowiada za przyniesione do Przedszkola zabawki.
12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie Dziecka.
Opłata na ubezpieczenie pobierana jest we wrześniu każdego roku. Szczegółowe informacje
dotyczące ubezpieczyciela zostaną podane do wiadomości Rodziców/ Opiekunó do 15 września
każdego roku na tablicy ogłoszeń.
13. Przedszkole wyposaża Dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju
pomoce i materiały dydaktyczne, edukacyjne i papiernicze.
14. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznawania się z ogłoszeniami które będą
zamieszczane na tablicy ogłoszeń.
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